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§ 1. Formål og gyldighed
1. Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning i Skelskør Roklub.
2. Reglementet gælder for
• klubbens medlemmer og deres gæster
• roning i Skelskør Roklubs daglige rofarvand.
3. Reglementet opfylder og supplerer DFfR’s sikkerhedsbestemmelser for roning.
4. Bestyrelsen har ansvaret for at vedligeholde dette reglement.
§ 2. Generelle bestemmelser for sikkerhed
1. For at kunne blive frigivet som roer kræves at roeren
• har gennemført og bestået kursus i roning i den pågældende bådtype
• kan svømme mindst 300 m uden hvil
• kan træde vande
• kan iføre sig en redningsvest i vandet
• kan bjærge sig op i båden efter en kæntring.
2. Roere har selv ansvaret for at opretholde tilstrækkelige færdigheder i svømning og
redningsøvelser. Hvis bestyrelsen, i samråd med klubbens instruktører, skønner at
fortsat roning er uforsvarlig på grund af ikke vedligeholdte færdigheder, kan retten
til at ro begrænses, evt. inddrages.
3. Roere, som lider af sygdomme, der kan medføre akut lammelse eller bevidstløshed,
må ikke ro sculler.
4. Et medlem som er frigivet fra anden roklub, kan mod dokumentation frigives til
roning af rochef / instruktører.
5. Daglig roning er fra en halv time før solopgang til en halv time efter solnedgang.
Efter solnedgang skal båden føre hvidt lys agter, der skal være synligt hele vejen
rundt.
6. Roning er ikke tilladt mellem standerstrygning og standerhejsning.
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§ 3. Sikkerhedsmæssigt udstyr
1. Under roning skal roeren bære beklædning, der er tilpasset vejrforholdene.
2. Svømme- eller redningsveste skal være typegodkendte (CE-mærkede).
3. Børn og unge under 15 år skal altid bære vest.
4. Roere kan i månederne juni, juli og august nøjes med at medbringe en godkendt
vest. I øvrige måneder skal vesten bæres. Dog skal oppustelige veste altid bæres,
og må ikke stuves i båden.
5. En inrigger skal altid være udrustet med
• bådshage
• fangliner (for og agter)
• øsekar (fastgjort med lang snor)
• sikkerhedspakke (vandtæt pose med 10 m flydeline, førstehjælpstaske,
antihistaminer, druesukker, nødblus, vandtæt etui til mobiltelefon).
§ 4. Dagligt rofarvand
1. Det daglige rofarvand dækker for inrigger og gig
• Skælskør Nor
• Inderfjord og Yderfjord
• til Stigsnæs Havn
• til Det Røde Sommerhus.
2. Det daglige rofarvand dækker for sculler
• Skælskør Nor. Sculleren må ikke roes gennem havnen ind i Noret, men skal
transporteres derhen
• Inderfjord og Yderfjord
• til Det Røde Sommerhus.
3. Roning er ikke tilladt på skraverede områder iht. det i klubben opsatte oversigtskort
for dagligt rofarvand for inriggere.
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§ 5. Inrigger og gig
1. Der skal være en godkendt styrmand med, som er ansvarlig for mandskab og
materiel iht. søloven. Er der medlemmer under uddannelse, kræves det ligeledes at
styrmanden er instruktør.
2. Mandskabet skal være fuldtalligt.
3. Materiellet må ikke overbelastes.
4. Sejlføring er ikke tilladt.
5. Båden skal altid føre klubbens stander.
6. Mini-roere må medtages på kortture i A-styrmandsområdet, såfremt alle i båden
samtykker. Der må kun være et barn i båden, som skal indskrives som gæsteroer.
Barnet må ikke være til gene for styrmand og besætning og skal anbringes hos
styrmanden eller foran etteren.
§ 6. Sculler
1. For at ro sculler kræves at medlemmet modtager den fornødne instruktion.
2. Når medlemmet har opnået den nødvendige erfaring, kan det blive frigivet til
scullerroning.
3. Kun instruktører godkendt af bestyrelsen kan frigive.
4. Ikke frigivne roere må kun ro under opsyn af instruktør eller i følgeskab med en
instruktør.
5. Frigivne roere må ro til Slagternæs.
6. Frigivne roere med A-styrmandsret må ro til Det Røde Sommerhus.
7. Rochef bekendtgør når roning i sculler tillades uden særlige forholdsregler.
§ 7. A- og B-styrmand
A- Styrmand
1. For at erhverve A-styrmandsret kræves der et års roerfaring og en alder på mindst
16 år samt et bestået styrmandskursus. Bestemmelser for kursus fastlægges af
bestyrelsen og instruktører.
2. A-styrmand må være styrmand i inrigger og gig i området fra klubhuset og til Det
Røde Sommerhus.
B- Styrmand
3. For at erhverve B-styrmandsret kræves et års roerfaring som A-styrmand og en
alder på mindst 18 år samt et bestået styrmandskursus. Bestemmelser for kursus
fastlægges af bestyrelsen og instruktører.
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4. B-styrmand må være styrmand i inrigger og gig i Skælskør Nor, Inderfjord og
Yderfjord samt til Stigsnæs Havn og til Det Røde Sommerhus.
§ 8. Inden turen
1. Styrmanden er ansvarlig for at mandskabet er kvalificeret og at turen indskrives i
rojournalen, herunder mandskab, styrmand, evt. instruktør, båd, tidspunkt og
forventet mål.
2. Styrmanden skal efterse materiellet for fejl og mangler inden turen. Konstateres
der alvorlige fejl eller mangler, sættes båden ud af drift og materielforvalteren
underrettes.
3. Hvis helbredsmæssige sygdomme påkræver opmærksomhed fra rokammerater, da
oplyses dette.
4. Rochef kan nedlægge roforbud når vejrforholdene giver anledning hertil.
§ 9. Under turen
1. Styrmanden er altid ansvarlig for at gældende regler, herunder søloven og
søvejsreglerne, overholdes.
2. Styrmanden har ansvaret for at der opretholdes ro og orden i båden.
3. Mandskabet skal til enhver tid efterkomme styrmandens anvisninger.
4. Efterkommer en roer ikke en anvisning, kan styrmanden indberette denne til
bestyrelsen.
5. En roer kan indberette en styrmand til bestyrelsen, såfremt roeren mener at
styrmanden har overtrådt eller tilsidesat reglementer og lovligt trufne beslutninger.
§ 10. Efter turen
1. Styrmanden skriver båden ud i rojournalen efter endt rotur og båden rengøres. Er
der sket skader på materiellet, sættes båden ud af drift og materielforvalteren
underrettes.
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